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och majbrasan i Killinge.
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Det hus som idag finns på området har, enligt Lidingö Stad, "inget kulturhistoriskt värde" och dess öde är inte bestämt.

Historiska sidan
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Om två år finns det kanske 30 nya lägenheter i Banvägens förlängning. Nya
Meddelanden var med på en informationsträff som staden anordnade. Men
vilka som ska få bo i det nya området
är ännu inte klart.

Från föreningen

Som vi kunde berätta i förra numret
av Nya Meddelanden planerar Lidingö
Stad att bebygga markområdet mellan
järnvägen och Gåshagaleden i förlängningen av Banvägen.
Tanken är att låta Lidingöhem bygga

forts sid 3

Välkommen till årsmötet

Torsdagen den 28 april kl 19.00
På programmet: LVS, bebyggelsen vid
Banvägen med mera. Kaffe och smörgås
serveras till subventionerat pris.
Plats: Villa Brevik, Trädgårdsvägen 27B.
Läs mer på sid 3. Välkommen!

När Aallotar landade i Brevik.

10–11

Verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning och kvartersombud

Service Brevik-Högberga

12

Adresser, telefon och öppettider till affärer, restauranger
och annat i Högberga-Brevik.

Glöm inte medlemsavgiften

Du som inte betalat medlemsavgiften för
2005 ber vi att åtgärda detta. Om en postgirotalong är bifogad detta nummer
hör du till dem. Endast 75 kr.
Läs på sid 2 vad du får för avgiften.
pg nr 150 48-2
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Medlemsinfo

Ord från ordföranden

Ett händelsrikt år
När jag skriver detta håller vintern oss än i sitt grepp, men solen värmer när
den tittar fram. Vi hoppas att sommaren blir varm. En sen vår kanske ger oss
en fin sommar.
Inför årsstämman den 28 april (se kallelse) tänkte jag sammanfatta lite
om vad som hänt sedan sist. Vi har följt bro-, tåg- och vägfrågan som hamnat
i långbänk – det finns idag ingen politisk majoritet för en lösning i endera
riktningen, enligt Paul Lindquist, Lidingö Stad. Sjöbussprojektet har också
gått i stå – mycket beroende på Landstingets negativa inställning, medan
prognosen för en bilfärjeförbindelse med Nacka ser bättre ut även om även
denna brottas med logistiska problem (se sid 5).
Under 2004 arrangerade vi en diskussionsafton om uppvärmningsstrategier för egnahemsägare (se sid 4) – ett viktigt val bland de många möjligheter
som markanden erbjuder, då uppvärmning jämte villaskatten ofta är den
stora fasta boendeutgifterna för egnahemsägare. Här gäller det nog att se till
sina egna specifika behov och förutsättningar snarare än att följa populära
trender.
Inom styrelsen har vi arbetat med föreningens hemsida (www.lidingovillor.
nu) och lanserat vårt koncept om en gemensam webbPortal för Lidngös villägareföreningar under LVS paraply (se vidare sid 5). LVS är positiv till idén
och beslut väntas under vårkanten. LVS har fått en nytändning under sin nya
ordförande Hans Berndtson, som kommer till årsmötet för att berätta om sin
syn på LVS och höra med oss vad vi tycker är frågor för LVS.
Något som många av oss varit bekymrade över är det bristande underhållet
av allmänna grönområden, trottoarer och lekplatser. Enligt Lidingö Stad blir
det mer pengar redan 2005 för sådana åtgärder. Något vi kanske skall fundera
på är om Breviksängarna behöver någon särskild åtgärd. Vi är tacksamma för
synpunkter i denna fråga!
Under förvintern fick vi plötsligt reda på Lidingö stads planer på att bebygga grönområdet vid Banstigens ände (se sid 1,3). Planerna har väckt
blandade känslor bland våra medlemmar. Det är viktigt att alla åsikter kommer fram. HBVF och de kringboende har uttalat sig i ärendet till Lidingö Stad,
men jag tror att det finns behov av fortsatt kommunikation med kommunen.
Vi har därför inbjudit Lidingö Stad till årsmötet för en diskussion om Banvägsprojeketet.
Jag vill också nämna att styrelsen har beslutat att även i år stödja Killingevillor i anordnandet av Valborgsmässoelden. Alla är varmt välkomna!
Slutligen vill jag tacka alla i styrelsen och andra som bidragit i styrelsen arbete under 2004. Ett särskilt tack till våra ombud – styrelsens förlängda arm!
Varmt välkomna till årsmötet den 28 april!

Högberga-Breviks villaägareförenings uppgift är att tillvarata Högberga och Breviks villaägares intressen i kommunala och allmänna
frågor.
Föreningen arbetar aktivt med att
påverka politiker och myndigheter i
frågor som gäller området.
I medlemstidningen Nya Meddelanden, som utkommer med två
nummer per år, informerar vi om
frågor som berör vårt område.
Föreningen organiserar ägare till
villor, radhus eller liknande i Högberga-Breviksområdet. Föreningens
område gränsar i väster till Östra
Mölna byalag i öster till Käppala
VÄF och i norr till Killingeviillor.
Antalet medlemmar uppgick till
cirka 560 i slutet av 2004. Varje
anslutet hushåll räknas som en
medlem.

Köp Breviks-skrifter
Vi har låtit göra
ett nytryck av
skriften Carl
Lion berättar
om brevik på
1920-talet. Tidigare finns
även skriften
Brevik på 1910talet. Samtliga medlemmar har en
gång i tiden fått dessa skrifter,
även nya medlemmar, men det kan
finnas de som saknar dessa skrifter,
eller önskar fler ex. Skicka ett brev
eller kort till oss så ser vi till att
du får ett ex. Priset är 40 kr/st.
Adressen är Högberga-Breviks villaägareförening, Box 3030, 181 03
Lidingö.

Foto: Torbjörn Zadig

Skriv i vår tidning
Arbeta med webben
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Brun Ulfhake
Ordf Högberga-Breviks villaägareförening

Vill du vara med och göra tidningen
eller arbeta med vår webbplats är
du välkommen.
Ring eller e-posta redaktören Andreas Lindberg 08-661 95 40 (dag).
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forts från sid 1...

Bygge vid Banvägen
sex till åtta flerbostadshus i två plan
om cirka 30 lägenheter totalt. I detaljplanen för området skriver planarkitekten Ingemar Frid att den nya
bebyggelsen ska anpassas i skala,
höjd, form och material till den omkringliggande bebyggelsen. Det betyder i klarspråk att husen inte blir
högre än 7,2 m med träpanel och
sadeltak.
Banvägen kommer att förlängas
utmed järnvägen och infart till området kommer att ske därifrån. En
gångväg till Högberga station föreslås också.
Möjlighet att värma husen med
fjärrvärme har lyfts upp.
Buller från Lidingöbanan kan bli
ett problem, därför planerar man att
bygga bullerplank mot järnvägen.
Högberga-Breviks villaägareförening är en av flera yttrandeinstanser
och styrelsen har lämnat in ett yttrande. Den skriver att man generellt
inte är motståndare till byggplanerna, men att man bör ta hänsyn till
buller, visa aktsamhet mot natur
och miljö, samt att det är viktigt hur
"angöringen" av det nya området
ska ske.
Trafiken på Banvägen kommer
att öka med 100–150 bilar per dygn
och frågan har rests om man ska
flytta järnvägsövergången från Vattenvägen åt sydväst, där Banvägen
idag svänger upp till villorna på

Området som ska bebyggas. En
liten trekant med grönområde ska
lämnas kvar.
Videvägen.
Frågan är inte helt lätt att lösa.
Det skapar mer trafik åt andra hållet i stället. Klart är emellertid att
Banvägen kommer att breddas till 5
m för att kunna ge utrymme för den
trafiken.
De boende på Banvägen/Videvägen närmast det nya området är
inte helt positivt inställda till de nya
byggplanerna.
Man anser att den föreslagna ytan
är för liten för det planerade antalet
hus och att förtätning av området är
olämpligt. Man månar också om den
lilla skogsplätt som finns kvar och är
orolig för den ökade biltrafiken.
Frågan är också vilka som kommer att bo i området. Lidingöhem
som ska förvalta bostäderna kan
idag inte ge några klara besked.
Lägenheterna, som kommer att bli

6–8 hus med totalt 30 lägenheter
planeras i Banvägens förlängning.
Här är två förslag på hur de kan tänkas ligga och se ut.
hyresrätter, kommer antagligen att
fördelas av Lidingö Stad.
Däremot finns det en generell
paragraf som säger att Lidingö Stad
ska befrämja olika boendeformer
och ge plats åt olika människor i sitt
husbestånd.
Det kan betyda att ungdomar eller
människor med särskilda behov kan
beredas plats i de nya husen. Lidingöhem har även en egen bostadskö, vilket inte är särskilt känt.

Kallelse till årsmöte
i Högberga-Breviks villaägareförening den 28 april kl
19.00 i Villa Brevik. Gå in från Trädgårdsvägen 27B.
Hans Berndtson, som är ställföreträdande ÖB, tillika ordförande i
LVS, Lidingö Villaägareförenings Samarbetsnämnd, berättar vart
LVS strävar och vad man arbetar med.
Dessutom kommer vi ta upp frågan med den nya bebyggelsen vid
Banvägen.
Kaffe och tårta serveras till subventionerat pris. Välkommen!
Sid 3
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Villavärme – mer än bergvärme

Foto: Torbjörn Zadig

Onsdagen den 24 november 2004 arrangerade Högberga-Breviks villaägareförening i samarbete med Killingevillor
och Käppala villaägareförening en informationskväll på temat villavärme.

Temakvällen i november
samlade cirka 50 personer.

Thomas Hägglund, stadens energirådgivare (till vänster) och Martin Nylander från SVEP (till höger).

Lidingö Stads energirådgivare Thomas Hägglund från Energirådgivarna/K-konsult och Martin Nylander
från SVEP (Värmepump-företagens
branschorganisation) var föredragshållare.
– Det finns mycket man kan
göra åt sin energiförbrukning innan
man tar beslutet om att sätta in en
bergvärmepump, säger Thomas Hägglund. För det första; teckna ett avtal
om fast elpris med en elleverantör.
Det lönar sig i de allra flesta fall. Jag
kan särskilt rekommendera någon av
de mindre aktörerna på marknaden.
– För det andra; tilläggsisolera vinden och alla fönster med plister, fortsätter Thomas Hägglund.
Om huset är av tunn stomme (trä eller
liknande) och framför allt om man har
direktverkande el kan det också löna
sig att sätta in en reglerutrustning
för att sänka värmen på nätterna och
/eller mitt på dagen när man ändå är
på jobbet och huset står tomt. Bor
man i ett stenhus tar det ofta längre
tid att värma upp huset, så det är inte
alltid det lönar sig.
Om man ändå bestämmer sig för

att skaffa en ny värmeanläggning,
så finns det många alternativ. El är
faktiskt fortfarande billigare än olja
om man har en normal verkningsgrad
på sin panna. Alltså bör man titta på
alternativet att sätta in en elpatron
i sin oljepanna i första hand. Det är
förhållandevis billigt och det går att
kombinera med oljan.

Sid 4

Luft-luft i radhus
Har man direktverkande el är det populärt med en luft-luft-värmepump.
Det finns enkla modeller från 10 000
kr, men man bör nog välja ett erkänt
märke och kanske vara beredd på att
lägga ner 25 000 kr. Det gäller också
att man har en öppen planlösning i
huset så att värmen kan sprida sig
lätt. Radhus brukar fungera bra.
– Jag kan starkt rekommendera
pellets, säger Thomas Hägglund.
Om man är beredd på omaket att
sota upp till en gång i veckan och
åka till Hässelby och köpa billig pellets på pall, så är det verkligen en
lönsam affär, verkningsgraden är hög,
miljöpåverkan mindre än olja och energikostnaden kan lätt halveras. Har

man en oljepanna är den ofta lätt att
konvertera till pellets.
Bidrag finns
Det finns bidrag att söka hos kommunen. Radonbidraget är bara ett.
Det så kallade solfångarbidraget på
upp till 7 000 kr kan vara intressant
om man till exempel vill värma upp
sitt bruksvatten under de soliga
månaderna från maj till augusti. Det
finns paket med 7-8 kvm solceller
och varmvattenberedare att köpa för
cirka 20 000 kr. Med bidraget blir det
överkomliga 13 000 kr. Slutligen har vi
ROT-avdraget.
Marin Nylander från SVEP redogjorde för olika värmepump-system.
En utförlig beskrivning av det och
ROT-avdraget finns i höstnumret av
Nya Meddelanden (går att tanka ner
från vår hemsida www.lidingovillor.
nu). Martin Nylander rekommenderade att man ska tänka på fyra
saker: Vad har man för energibehov?
Hur ser framtida utveckling på el och
olja ut? Hur ser familjesituationen ut?
Har man några utbyggnadsplaner (till
exempel pool)?
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www.lidingovillor.nu
Arbetet med Lidingös Villaägareföreningars gemensamma webbplats går vidare. Högberga-Breviks
Villaägareförening har varit mycket
aktiva i processen att få den till
stånd.
Högberga-Breviks villaägareförening fortsätter att driva på arbetet
med en ny webbplats för Lidingös
alla villaägareföreningar.
Till LVS årsmöte i maj, där Högberga-Brevik har sex representanter
kommer den nya webbplatsen att
presenteras.
Förhoppningsvis har LVS löst de
ekonomiska villkoren också. Man
söker i första hand pengar från
riksföreningen Villaägarna, i andra
hand kommer det att debiteras ut
på de olika föreningarna. Kostnaden
är beräknad till cirka 2–3 kr per
medlem årligen.

Ibland är hemsidan mer aktuell
än annars. Två timmar efter temakvällen var över i höstas låg ett
repor-tage + bilder från träffen ute
på nätet. Artikeln kan du läsa på
sidan till vänster.
Högberga-Breviks sida har varit
klar sedan i höstas och uppdateras
kontinuerligt. Du kan besöka den
och de andra föreningarna på www.
lidingovillor.nu
Möjligheterna med en egen hemsida är många. Vår förening arrangerade i samarbete med Killingevillor
och Käppala temakvällen om villavärme i höstas (se sid 4). Träffen
slutade kl 21.00 och kl 23.00 samma
kväll låg ett reportage och bilder

från träffen ute på nätet! Till glädje
för dme som inte var där, och för
dem som visste om att det fanns
att läsa.
– Inte minst den yngre generationen använder Internet som en
viktig informationskälla, säger Brun
Ulfhake, ordförande i HögbergaBreviks Villaägareförening. Om vi
inte finns på nätet, så finns vi inte
för dem.

En eller två båtlinjer?
Paul Lindquist, ordförande i kommunstyrelsen är negativ till sjöbussarna, men tror på bilfärjan till
Nacka.
Lidingö är inte intresserade av att
gå in med pengar i projektet med
sjöbussar, som vi skrivit om tidgare i
Nya Meddelanden. Det framkom vid
LVS ordförandekonferens i januari.
Skälen är flera. Sjöbussen skulle
gå från AGA-bryggan, vilket är
olämplig plats, tycker Paul Lindquist.
Dåliga parkeringsmöjligheter, långt
från kollektivtrafiken. Dessutom
kräver sjöbussarna en hög trafiktäthet vilket i sin tur betyder att man
kanske måste kunna trafikera med
sex stycken båtar, vilket blir för dyrt
och saknar underlag.

Paul Lindquist
har bilfärjan
vid Ekerö som
förebild.
40 kr per tur
med bil kostar
det och färjan går med
30-minuterstrafik.
Däremot tror stadsledningen mer
på vägverkets bilfärja från Lidingö
till Nacka. Problemet är att man
ännu inte hittat någon lämplig tilläggspunkt på andra sidan.

Mellan Fittja och Ekerö finns en
liknande linje. 40 kr/tur och bil kostar det och enligt Vägverket ger intäkterna täckning för kostnaderna.

Sid 5
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Grannkontakt

Aktiviteter runt hela Lidingö
Nya Meddelanden var närvarande
på ordförandekonferensen i januari.
Inbjudna var LSS, Lidingö Säkerhetstjänst och ordföranden i kommunstyrelsen Paul Lindquist.
LSS informerade om sitt projekt
Säkra Lidingö, där Högberga-Brevik
har varit pilotområde i några år. Man
betalar 300 kr i kvartalet för att en
bevakningsbil åker runt i området
dagligen. Reslutaten är svåra att
mäta, men brottsligheten är låg och
förmodligen kan blotta närvaron av
bilen vara avskräkande.
Paul Lindquist informerade om
stadens dåliga ekonomi och problemet med neddragningar och prioriteringar. Parkskötseln var under
förra året särskilt eftersatt, men det
har skjutits till en extra slant under
detta år, så märkbara förbättringar
kommer att ske.
Paul Lindquist uttryckte också sin
tilltro till den planerade vägfärjan,
men visade viss skepsis till Sjöbussen. Se artikel på sid 5.
Käppala
Käppala hade årsmöte den 10 mars,
men inga beslut om datum för aktiviteter har tagits.

Man arbetar vidare med sina huvudfrågor, vilka vi tidigare har berättar om. En ny restaurang har dock
öppnat i Käppala stationshus.
Skärsätra
En av de aktuella frågorna just nu är
etableringen av Willys invid Dalénhallen, Likaså är nyetableringen av
AGA-området en aktuell fråga i och
med att planen för området nyligen
presenterats.
Willys stormarknad påverkar
Skärsätra på en rad olika sätt; med
ökad trafik, att entrén till Skärsätra

Säkerhet och grannsamverkan

Lidingö har låg brottslighet
Polisen meddelar att grannsamverkan fungerar bra och en starkt bidragande orsak till att inbrottsstatistiken för Lidingö fortfarande är låg,
trots att Stockholms län i övrigt har
drabbats av fler inbrott.
Endast två försök till inbrott i villor skedde under de första sex veckorna 2005 på Lidingö. Ett i Mölna
och ett i Käppala.
Under 2004 skedde 33 st fullbordare inbrott på Lidingö, varav Brevik
Sid 6

hade 3 st. Ytterligare 12 st försök
finns i polisens statistik. 10 st hus
hade larm installerat, 4 av dessa
gjorde att inbrottsförsöken avbröts.
Vid de andra 6 tillfällena sattes larmen ur funktion.
21 st av inbrotten och försöken
har skett under vardagar, 6 st under helger. 11 av inbrotten har skett
dagtid, 2 st under dag- eller kvällstid, 4 st under kvällstid och 7 st
under natten.

påverkas i AGA-området och likaså
påverkas Skärsätra Torg av den
konkurrens som uppkommer, med
risk för utslagning av lokala butiker
och aktiviteter.
Föreningens krav är att infrastrukturen ska stå klar innan etablering
sker. Tillåt nybyggnation, men bygg
Gåsahagaleden först, säger man på
sin hemsida.
Gåshagaleden är Skärsätras stora ämne. Vet ni att det varje dag
passerar lika många bilar förbi
Skärsätra som det passerar över
Öresundsbron? (mätning år 2003)
Killinge
Den 19 april håller man ett seminarium om trädgårdsarbete. Först
Planering sedan Plantering, heter
det. Information och frågor tillsammans med landskapsarkitekt Klaus
Stritzke
Den 30 april blir det sedvanligt
Valborgsmässofirande med brasa,
sång och servering. Med stöd från
Högberga-Breviks och Käppala villaägarföreningar
I juni planerar man ett Gräsklipparrally med skördefest. Vi klipper
gräset på del av Killingeängen, tävlar i skämtsamma former och firar
med musik och medhavda drycker
och tilltugg.
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Grannfrågan

Sopstationer

Varför är det så dålig ordning
vid sopstationerna i Brevik
och Högberga? Situationen
verkar vara likadan över hela
ön. Kan inte staden hålla
rent lite bättre?
Svar: De platser för återvinningsbart avfall som finns i Högberga och
Brevik är så kallade återvinningsstationer. På Förrådsvägen finns Lidingös återvinningscentral.
Lidingö Stad har lagt ut all
återvinning på flera olika entreprenader. SITA Sverige AB är förpackningsproducenternas entreprenör
på Lidingö. Företaget ansvarar för
öns återvinningsstationer, som är
kombinerade insamlingsplatser för
förpackningsmaterial, tidningar,
batterier och textilier. Lidingö stad
har inget ansvar för insamling av
förpackningar eller tidningspapper.
Tänk på att återvinningsstationerna endast är till för förpackningar. Grovavfall, farligt avfall och
trädgårdsavfall hör inte hemma på
återvinningsstationerna.
De olika behållarna töms med
olika intervaller, men ibland, till exempel efter en storhelg kan behållarna bli fyllda på två dagar. De som
kommer dit för att göra sig av med
soporna och finner att behållarna
är fulla orkar helt enkelt inte ta hem
skräpet igen, eller att åka runt ön
för att hitta en tom behållare, utan
ställer ifrån sig sin påse i anslutning
till behållaren. Man kanske tänker:
"det där får nån annan ta hand om
– jag betalar skatt för det". Och har
en gjort det, så fortsätter flera. På

Majbrasa med Killingevillor

Vår grannförening Killingevillor tänder majbrasan på Killingeängen
kl 19.30 den 30 april. Kl 20.00 sjunger kören. Servering av kaffe/saft
och bullar. Högberga- och Breviksbor är välkomna att delta.
VIKTIGA FAKTA beträffande brasan:
• Uppläggning av material får ske tidigast fredagen den 22 april
• Inga löv eller stora trädrötter, inget målat eller impregnerat virke
• Lägg lastpallar vid sidan av brasan (behövs för estraden)

ett par timmar kan det bli skräpigt.
Nu har de olika återvinningsföretagen avsatt resurser för att
få bättre ordning. En bil åker nu
runt Lidingös 19 st återvinningsstationer och kontrollerar läget, städar upp och tar med sig skräpet.
Förhoppningsvis ska detta leda till
att ordningen blir bättre.
Lidingö stad har också, som vi
kunde berätta i förra numret, anlitat
"sopspioner" som har till uppgift
att hålla koll på stationerna och i
förekommande fall anmäla dem som
inte följer reglerna.
Ragn-Sells AB är stadens entreprenör för hushållsavfall.
Tekniska kontoret ansvarar för
omhändertagande av hushållsavfall. Ansvaret gäller även hushållens
farliga avfall, batterier, grovavfall,
elavfall samt slam och latrin.
För förpackningar av elavfall, däck
och bilar gäller producentansvar. För
att underlätta sorteringen kan man
ta hjälp av förpackningsinsamlingens sorteringsguide.

Eldvakter behövs!
Det behövs eldvakter till majbrasan
i Killinge. Ring Alf Lundberg på tel
08-766 51 39.

Eldningsförbud
råder året runt!
Eldning av trädgårdsavfall ska bara
ske i undantagsfall. Annat avfall får
aldrig eldas.
Eldningsförbud råder över hela
Lidingö under året med undantag
för perioderna 1–30 april och 1–31
oktober. Under dessa perioder får
torrt vedartat trädgårdsavfall eldas
om det inte stör omkringboende.
Innan du eldar trädgårdsavfall, ta
hänsyn till utfärdade brandriskvarningar och informera närboende.
Det är inte tillåtet att elda om det
råder eldningsförbud. Kontrollera
alltid brandriskprognosen via Stockholms brandförsvar, tel 721 23 26.
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Historia

När Aallotar landade i Brevik
Tidigt på morgonen den 21 december 1972 krockade Silja Lines nya
stora fartyg Aallotar ofrivilligt med
Breviks brygga. Fartyget var på väg
in till Stockholm från Helsingfors när
det plötsligt uppstod problem med
styrningen.
Aallotar girade kraftigt styrbord
och kaptenen slog full back. Detta
räckte dock inte till, utan man insåg att man skulle köra rätt upp
mot land. Då beordrade man att fälla
båda stävankarna för att ytterligare
stoppa upp farten. Farten bromsades
något men fartyget körde in i Breviks
gamla ångbåtsbrygga och skapade
ett drygt meter djupt jack i kajen.
Många Breviksbor, press och TV var
samlade för att beskåda olyckan.
Aallotar hade ett djupgående
på drygt 5 meter och grundstötte
också lätt. Bogserbåten Floria lyckades sedermera dra loss henne och
hon kunde på egen köl, utan läckage
fortsätta färden in till Värtahamnen.
Förseningen blev endast 4 timmar.
Brevik fick kajen lagad och
stadgad.
Olycksalig båt
Aallotars historia är omgärdad av
olyckor. Hon byggdes och sjösattes
1971 och levererades till Silja Line
den 17 februari 1972. Hon hade kostat 65 miljoner kr att bygga. Det var
en av de största fartygen i Silja Lines
flotta på 126 meters längd och 19 meters bredd. Toppfarten var 21 knop.
Hon vägde 7 800 ton, kunde ta 1 000
passagerare med 439 hyttplatser och
rymde 170 bilar. Systerfartyget hette
Svea Regina.
Aallotar blir Rogalin
Fartyget flyttades över till turen Åbo–
Mariehamn–Stockholm 1975. 1978
säljs hon till ett polskt rederi, döps
om till Rogalin och går på olika trader
mellan Polen, Sverige, Finland och
Sid 8

Aallotar krockar med Breviks
brygga i december 1972.

Aallotar direkt efter sjösättningen
1971. Ännu ej målad eller utrustad.

Vid Värtahamnens kaj 1972.

Danmark. 1979 kolliderar hon i dimman med ett holländskt fartyg. 1983
chartras fartyget till ett isländskt och
ett irländskt rederi och går en kort tid
och under olika namn mellan Island,
England, Irland och Tyskland.
1992 inträffar nästa olycka. Plötsligt läcker det giftig gas upp från avloppet till ett tvättställ ombord, vilket
dödar en ung passagerare. Under
1990-talet går hon igen på sina gamla
linjer under namnet Rogalin.
Skrotas i Indien
I juli 2001 stoppas hon under färd
från Polen till Nynäshamn av polska
myndigheter, eftersom en misstänkt
person som har tagit mutor, finns
ombord. En polsk helikopter kommer
till fartyget med en specialstyrka och
griper mannen. Fartyget befann sig
norr om Gotland och blev över sju
timmar försenad.
Sista åren 2002–2003 går fartyget
mellan Ystad och Swinoujscie i Polen.
Den 16 juli 2003 går hon i trafik för
sista gången. Säljs i oktober 2003
till Indien och avgår på sin sista resa
till Alang, Indien, dit hon kommer en
dryg månad senare. I februari 2004
var fartyget upphugget.
Fotnot
Aallotar betyder "Böljornas mö",
en av vattnets gudomligheter i
finsk mytologi.

Rättelse

Omdöpt till Rogalin och går på
Polen.

I förra numret av Nya Meddelanden
uppgavs att Breviks Kyrka är ritad
av arkitekterna Martin Hedmark och
John Åkerlund. Det är enligt Lars
Åkerlund (son till John) fel. Det var
bara John Åkerlund som ritade. Vi
ber om ursäkt och skyller på Riksantikvarieämbetets hemsida, från vilken
vi hämtade uppgifterna.
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Efterlysning

Färskt virke på piren
Lidingö Stad bekostar och renoverar A-kajen i Breviks båthamn. Man
byter ut det gamla virket som var
slitet och på sina ställen ruttet.
Man förmodar att träet aldrig är
bytt, vilket betyder att det är lika
gammalt som piren, det vill säga
över 60 år.

Sport
Simskola i
Breviksbadet

Breviksbadet öppnar i maj och stänger när vädret inte längre tillåter. I
juni – augusti anordnar Hälsoskolan
simskola här. Det finns olika grupper för olika åldrar och simkunnighet. Anmälan och information på tel
08-765 26 54.

Foto: Torbjörn Zadig

Tennisläger i sommar

Den 14–17 juni, precis efter skolorna
slutat, kommer Breviks Tennisklubb
att arrangera ett tennisläger för barn
och ungdomar.
Micke Lindahl från Lidingö tennisklubb heter den populäre tränaren. Anmälan kan göras hos Catrine
Berndtson, tel 08-766 59 54.

Styrelsen är intresserad av att dokumentera Högberga-Breviks historia.
Finns det bilder och skrifter från förr
så vill vi gärna dokumentera detta.
kontakta gärna Torbjörn Zadig direkt: 08-766 11 00.

Ska klubbhuset rivas?
Det gamla klubbhuset i Breviks
båthamn är i behov av renovering.
Breviks Båtsällskap har tagit in pris
på vad det skulle kosta att få det i
ett bra skick, men det visar sig bli
väldigt dyrt. Runt 100 000 kr behövs, vilket klubben har svårt att
motivera.
Klubbhuset används inte till
något särskilt idag. tidigare var det
Sjöscouternas förråd. Alternativen
skulle vara att riva det och ställa dit
en Friggebod, vilket skulle bli betydligt billigare, eller bara riva det.
Huset utgör dock ett kulturhistoriskt värde och är ett trevligt inslag i
landskapsbilden, men Lidingö Stad
har inte pengar att skjuta till för
detta.

Ny pizzeria i
Breviks station
Brevik Pizzeria öppnade nyligen i
stationshuset i Brevik. Nya Meddelanden var där i öppningsveckan
och provåt. Det är både prisvärt och
gott, kan vi intyga. Dessutom erhöll
man en läsk + pizzasallad utan extra
kostnad under introduktionen. Ring
och beställ en pizza själv och prova:
Tel 08-766 52 66. Öppet mån–fre
11.00–21.00, lör–sön 12.00–21.00

Sanden sopas upp
Den 1 april börjar de 3 500 ton sand
som halbekämningen under vintern
spridit ut, att sopas upp. Förutsatt
att vintern släppt sitt grepp över ön.
Den 15 maj ska allt vara klart. Tänk
på datumparkeringen!

Det händer...

Breviks kyrka
Varje onsdag 13.00–15.00 är det
café i Breviks kyrka.
I påsk händer följande:
Torsdag 24 mars Skärtorsdagen
19.00 Mässa. Gunnar Tingström.
Åke Bonnier. Ensemble ur Breviks
kyrkokör. Li Ringquist Östman.
Fredag 25 mars Långfredagen
11.00 Gudstjänst. Marie Carlsson.
Li Ringquist Östman. Ensemble ur
Breviks kyrkokör.
Söndag 27 mars Påskdagen
11.00 Gudstjänst. Marie Carlsson.
Anna-Maria Svensson. Lidingö Gospel.
Söndag 10 april
15.00 Sinnesrogudstjänst.
Söndag 17 april
16.00 Folkmusikmässa.
Lördag 23 april
14–16.00. Att gå vidare. Med polisprästen katarina Tingström om att
få kraft och gå vidare.
Fredag 29 april
19.30 konsert m Lidingö Gospel.
Lördag 21 maj
13–15.00 Pilgrimsvandring.
kropp och själ. Ta med picnic.

För

Natur
Lidingö ornitologiska förening meddelar att en Berguv har observerats
vid Breviksängen förra året.
Sid 9
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Verksamhetsberättelse för 2004
STYRELSEN hade efter årsmötet följande sammansättning:
Ordförande:
Arkiv:
Klubbmästare:
Kassaförvaltare:
IT-grupp:
Redaktör:

Brun Ulfhake
Riitta Bendes
Karin Wistrand
Håkan Helander
Åke Johansson, Andreas Lindberg
och ordförande
Andreas Lindberg

Övriga ordinarie ledamöter: Bengt Högberg, Anders Tollesson
och Torbjörn Zadig.
Suppleanter: Rudi Dahlin, Karin Wistrand och Riitta Bendes.
REVISORER har Anders Ahlqvist och Carl-Johan Mannheim
varit. Agneta Bühlmann och Birgitta Sjöberg har varit suppleanter.
VALBEREDNINGEN har bestått av Christer Åkerhielm (sammankallande), Ulf Almqvist, Tommy Fransson och Lillemor
Hedlund.
STYRELSESAMMANTRÄDEN har ägt rum den 20 januari,
16 mars, 28 april, 25 maj, 15 september, 5 och 27 oktober.
ÅRSMÖTE hölls i Villa Brevik den 28 april. Efter årsmötesförhandlingarna redogjorde Åsa Heribertsson om tåg, bro
och vägfrågan varpå följde diskussion.
KVARTERSOMBUDEN: Distribution av Nya Meddelanden
och annan information via kvartersombuden har i stort sett
fungerat bra. Kvartersombuden var inbjudna till träff och
samtal med styrelsen i samband med ordinarie styrelsemötet
den 25 maj.

styrelsens förslag beslöt 2004 års föreningsstämma att höja
årsavgiften, som varit oförändrad (50 kronor) i 13 år, till 75
kronor från och med 2005. Styrelsen bedömer att därmed
uppnås balans i föreningens ekonomi. Föreningsstämman
2004 godkände styrelsens förslag till uppdelning av årsavgiften (75 kronor) i prenumerationsavgift och medlemsavgift
för att utnyttja gällande momsregler.
AKTUELLA FRÅGOR som styrelsen arbetat med och/eller
informerat om har bland annat varit:
• Föreningens webbsida samt ett koncept för en gemensam
webbPortal för Lidingös villaägareföreningar under Lidingö
Villaägareföreningars Samarbetsnämnds (LVS) paraply.
• Nya Meddelanden
• Södra Huvudleden (väg, bro- och tågfrågan)
• Båttraﬁken
• Planerad bebyggelse vid Banvägen, Brevik
Styrelsen har uttalat sig skriftligen till Lidingö Stad i:
• Bro och vägfrågan
Styrelsen har uttalat sig skriftligen till LVS i följande fråga:
• Gemensam webbPortal
Föreningen har anordnat en diskussionsafton avseende
Uppvärmningsstrategier för egna hem i samverkan med
grannföreningarna Killingevillor och Käppala villaägareförening (24 november 2004).
Föreningens informationsblad Meddelanden har under 2004
utkommit med två ordinarie nummer (nr 73 och 74).
Styrelsen var representerad vid LVS ordförandekonferens 19
oktober 2004 och presenterade då föreningens koncept för
en gemensam webbPortal. Förslaget mottogs väl vid mötet.

ANTALET FÖRENINGSMEDLEMMAR: Den 31 december 2004
hade föreningen 561 betalande medlemmar. Därtill kommer
11 anonymt inbetalade avgifter.

Föreningen har bidragit till arrangemangen vid Killingevillors
våreld.

FÖRENINGENS EKONOMI redovisas i särskild ekonomisk
tablå. Av denna framgår att föreningens underskott för 2004
var 14 235 kronor och Eget Kapital var den 31 december 2004
50 274 kronor. Informationsspridning är en huvuduppgift och
samtidigt en dominerande utgift för föreningen. Styrelsen kan
konstatera att medlemmarna uppskattat att medlemsbladet
-alltsedan hösten 2003- trycks i ﬂerfärg, med ﬂera bilder och
högre papperskvalitet. Detta innebär högre kostnader. På

Lidingö 8 mars 2005
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Gratis promenader utlovas!
Vi behöver fler personer som kan vara våra kvartersombud! Just nu har vi två vakanser + inget huvudombud.
Att vara kvartersombud innebär att man två eller tre
gånger om året får ta en promenad runt i området där
man bor och dela ut denna tidning eller annan information från föreningen. Det rör sig om 20–35 adresser, så
det är snabbt gjort och dessutom en anledning till att få
komma ut och gå. Helt gratis!
Som huvudombud har du 17–18 kvartersombud att
kontakta och distribuera hela buntar med tidningar till.
Ett viktigt jobb för att vår organisation ska fungera.
Hör av dig till Brun Ulfhake 08-766 44 64.

Ekonomisk redovisning för 2004
INKOMSTER (kr)
Medlemsavgifter
Bidrag
Räntor
Summa inkomster

2004
29 050
50
0
29 100

2003
28 700
150
287
29 137

KOSTNADER
Föreningsmeddelanden, kopiering
29 824 36 176
Valborgsmässoﬁrande
3 000
3 000
Årsmöte (netto)
3 383
2 193
Årsavgift till LVS (Lö Villaäg.för. S-nämnd) 1 130
1 176
Diverse kostnader
5 964
8 829
Skatt
34
144
Summa kostnader
43 335 51 518
ÅRETS RESULTAT KRONOR
-14 235 -22 381
BALANSRÄKNING (kr)
Tillgångar
Bank
Postgiro
Fordringar
SUMMA TILLGÅNGAR KRONOR
Föreningsmedel
2003-12-31
Underskott 2004
Vid årets slut

31 dec 2004

2003

61 005
27 724
592

81 626
4 367

89 321

85 993

64 509
-14 235
50 274

50 274

64 509

Skulder
Förskottsbetalda medlemsavgifter
Skatteskuld
Övriga skulder
Summa skulder
FÖRENINGSMEDEL + SKULDER KR

33 725
34
5 288
39 047
89 321

3 600
144
17 740
21 484
85 993

Kvartersombud
Omr Kvarter
1
Smultronet
Vinbäret
2A Huvudgården S
2B Huvudgården N
3 Rapsen
Trädgården
4 Linet
5 Rågen
6 Bovetet
Hundäxingen
Timotejen
7 Gräset
Havren
Klövern
Kornet
Vetet
8 Potatisen
9 Kragenäs
10 Norrviken
11 Rödbetan
12 Klippudden
13 Ceres
14 Rödvenen
Starrgräset
Tåteln
15 Kroken
Murgrönan
16 Posten
Tullen
17 Telefonen
Telegrafen
18 Järnvägen
Käglan
19 Kuriren
20 Granriset
Idegranen
Tallriset
21 Cypressen
Cedern
Pinjen
Poppeln
Sälgen
22 Enriset
23 Grusåsen
24 Sandåsen
25 Fjällryggen
26 Bergryggen
27 Fäboden
28 Liden
Näverluren
29 Bockhornet
Koskällan
Stävan
30 Fäbodvallen
Grönbetet
Smörkärnan
31 Alpen
Högudden
Kullen
32 Utsikten
33 Bergbacken
Stenbacken
34 Moränen

Ombud
KG Håkansson

Adress
Boveteväg 8

Telefon
766 46 59

Karin Fahlstadius
Åke Johansson
Ulf Sjöberg

Trädgårdsv 7B 766 60 94
Äppelstigen 12 766 64 84
Trädgårdsv 22 766 06 32

Björn Holmsten
Vakant
Sten Rehnmark

Drabantv 1

766 38 46

Söderkr 25

766 07 92

Bo Söderberg

Trädgårdsv 33 766 27 28

Leif Aringer
Monette Edholm
Hans Hebert
Ulf Norrhammar
Ulf Norrhammar
Bert-Uno Hillerudh
Anna-Karin Samuelsson

Klöverväg 14 766 21 58
Kragenäsv 4a 766 06 56
Norrviksv 6A 766 45 20
S:a Kungsv 270 766 42 31
766 42 31
Östervägen 14 766 40 67
Norrkroken 8 766 55 78

Björn Troili

Videvägen 12

Mimmi Östlund

Vårdkasstigen 4 766 01 66

Tore Edman

Apelvägen 3

Kenno Johansson

Seglarvägen 17 766 20 81

Eva Lundberg
Yvonne Peyron

Säterstigen 9 766 06 07
Tallrisstigen 21 766 46 20

Jan Jarelius

Sälgstigen 8

766 39 29

Hans von Oelreich
Maud Carlsson
Torbjörn Zadig
Ylva Arosaeus
Ingrid Gefors
Björn Bergqvist
Tommy Fransson

Enrisstigen 3
Seglarv 2
Saltsjöv 13b
Saltsjöv 18
Höguddsv 33
Säterstigen 8
Höguddsv 55

766 17 32
766 41 74
766 11 00
766 36 80
766 20 31
766 32 53
766 10 77

Berit Björk

Tallstigen 4

766 41 05

Leif Salomonsson

Sjöstigen 9

766 17 77

Ingrid Lindgren
Margareta Sundvall

Sjöstigen 2
766 42 44
Högbergav 12a 766 48 32

My Brodin

Högbergav 1

766 13 68

766 37 00

Vakant

766 34 82
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Service & öppettider i Brevik och Högberga
Breviks Centrum

Sabis Vivo
Tel 08-766 00 30
e-post info@sabis-brevik.
vivo.se
mån–lör 09.00–20.00
sön 11.00–20.00
Eldin
Tel 08-766 38 20
e-post info@eldin
tis–tor 11.30–16.00
Brevik tobak
Tel 08-766 55 42
mån–fre 08.00–20.00
lör 10.00–18.00
sön 10.00–18.00
FriSören
Tel 08-766 39 26
mån 14.00–17.00
tis–fre 09.00–17.00
lunch 12.00–14.00
Breviks Salong
Tel 08-766 44 75
mån–fre 09.00–18.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice
Tel 08-766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00
Pizzeria Brevik (stationen)
Tel 08-766 52 66
mån–fre 11.00–21.00
lör–sön 12.00–21.00

Hair Fantasy
Hud, hår, solarium
Tel 08-766 22 24

Högberga

Högberga konditori
Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00
lör 07.30–16.00
sön 11.00–16.00

Restauranger

Mysingen
Tel 08-766 59 10
marie-louise@mysingen.nu
mån–sön 17.00–22.00
Bröderna Stenemuhr
Tel 08-766 61 31
e-post www.brstenemuhr.nu
mån–fre 09.00–13.45
Restaurant J Gåshaga
08-601 34 00
gashaga@restaurantj.com
tis–fre 11.30–22.00
lör 12.00–22.00
sön 12.00–17.00

Konferens, hotell

Högberga Gård
Tel 08-546 46 100
e-post info@hogberga.se
Villa Brevik
Tel 08-766 65 00
e-post
konferens@villabrevik.se

Catering

L&A New Decor
mån–fre 11.00–16.00
lör 12.00–14.00

Sjöhuset
Annorlunda Catering
Tel 08-661 37 64

Blomsteraffären med
Ljuskällan
Tel 08-765 49 55
mån–fre 10.00–18.00
lör 11.00–16.00
sön 11.00–14.00

Bröderna Stenemuhr (se
restauranger)

Företag

IFK Media
Nyhetsbrev, kundtidningar
Tel 08-661 95 40
Torbjörn Zadig
Fotograf
Tel 08-766 11 00
Frany
Fastighetsmäklare
Tel 08-766 11 62

Övrigt

Breviks Båtsällskap
Tel 08-766 19 55
Lidingö Breviks sjöscouter
Tel 08-766 24 49 e-post:
lidingobrevik@spray.se
Breviks Kyrka
08-766 16 45
Breviks Förskola
08-731 47 09
Äppelbo Förskola
08-731 47 40

Lidingö stad

Tel 08-731 30 00
Felanmälan gator, vattenoch avloppsledningar
Tekniska kontoret
Tel 731 30 00
(ordinarie arbetstid)
Tel 731 40 00, Falck Larmcentral (övrig tid)
Tekniska kontoret
Tel 731 32 53
(ordinarie arbetstid)
Felanmälan gatubelysning
Fortum Service Öst AB
Tel 663 00 65
(ordinarie arbetstid)
Frågor om städning samt
sortering och återvinning
av förpackningar ställs till
Förpackningsinsamlingen
Tel 0200-88 03 11

Breviks Tennisklubb
Catrine Berndtson 766 59 54 Frågor om pappersinsamHelene Waxberg 766 46 56 lingen ställs till
SITA
Breviksbadet
Tel 020-120 20 20
Öppet 17 maj–24 augusti
08-731 46 25

Vill du att ditt företag ska synas här?
Denna sida är tänkt ge information om områdets olika
företag, butiker, restauranger etc. Du är välkommen
att skicka e-post till redaktören med uppgifter om ditt
företag. Av utrymmesskäl har vi inte plats med mer än
namn och telefonnummer + ev öppettider.
Vill du annonsera till en rimlig kostnad är du också
välkommen att höra av dig.

Nya Meddelanden
är Högberga-Breviks villaägareförenings medlemstidning. Den trycks i 850 ex, två gånger om året.
Ansvarig utgivare: Brun Ulfhake (ordförande).
Redaktör: Andreas Lindberg andreas@ifkmedia.se
Kom gärna med förslag på artiklar eller idéer på innehåll! Vill du skriva en artikel hör av dig till redaktören.

Högberga-Breviks villaägareförening
Box 3030
181 03 Lidingö
www.lidingovillor.nu
pg 150 48-2
Tel ordf Brun Ulfhake 766 44 64

